Bekijk de webversie

Beveiligingsnieuws

Beste lezer,
Deze keer een lange nieuwsbrief, met belangrijke informatie van gemeente en de politie over
ondermijning. In Flevoland, en dus ook in Almere, is sprake van toenemende ondermijnende
criminaliteit. Hoe dat zit en hoe u voor uzelf problemen voorkomt leggen we uit in deze
nieuwsbrief.
Ook hebben we nieuws over vernieuwing van de camera’s op de bedrijventerreinen.
En het is u vast al opgevallen, de nieuwe borden van SBBA op de bedrijventerreinen met een
oproep van de gemeente. Ook dat lichten we in deze editie toe.
Op onze LinkedIn pagina delen we actueel nieuws, wat ook voor u van belang kan zijn. Blijf
geïnformeerd en volg ons via deze link.
Nico Roozen,
Voorzitter SBBA

Wees alert op ondermijnende criminaliteit
Zeg ‘nee’ tegen criminele weldoeners
De coronacrisis heeft de maatschappij de afgelopen maanden onder grote druk gezet. Veel
ondernemers hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Het kan daarom
verleidelijk zijn om met een criminele weldoener zaken te doen, zelfs zonder dat u er erg in
hebt.
Door in uw bedrijf te investeren kunnen zij hun criminele geld witwassen. Door uw locatie te
huren hopen ze uit het zicht te blijven van de overheid en politie. Criminele weldoeners bieden
ondernemers in nood graag een ‘reddingsplan’ waaruit het voor u als ondernemer lastig
ontsnappen is.

Ondermijnende criminaliteit
Met ondermijnende criminaliteit bedoelen we de vermenging tussen de onderwereld en
bovenwereld. Dit vormt een bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, ambtenaren
maar ook het bedrijfsleven. Ook in Almere is ondermijning een toenemend probleem.
Het doet zich o.a. voor in de vorm van wietplantages, xtc-labs, dumpingen van drugsafval en
bedreigingen.

U kunt maar één keer nee zeggen!
Wanneer u als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. U loopt
grote risico’s. Uw pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. U kunt juridisch
aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in uw pand of onder de vlag van uw
onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging.
>> Lees verder op onze website wat u als ondernemer kunt doen

Nieuwe borden SBBA op bedrijventerreinen
U heeft ze vast al gezien, de nieuwe borden van de SBBA waarop ook een campagne staat van
de gemeente.
De gemeente roept hier lokale ondernemers op om zich aan te melden voor lokale
aanbesteding van opdrachten. Een initiatief dat wij graag steunen. De borden van de SBBA zijn
een perfecte plek om deze campagne vorm te geven. De gemeente heeft bijgedragen in de
kosten voor het vernieuwen van de borden. Wilt u meer weten over lokale aanbesteding? Meld
u dan aan op de website: inkooppleinalmere.nl

Vernieuwing camerasysteem
In december worden de camerasystemen op de bedrijventerreinen voorzien van de nieuwste
technieken en mogelijkheden. We hebben per bedrijventerrein onderzocht wat de meest
optimale posities zijn voor de camera’s en hoe we nieuwe software en technieken maximaal
kunnen benutten. Dit betekent dat de camera’s grotendeels worden vervangen. Nadere
informatie volgt t.z.t.

Wilt u meer informatie over collectieve beveiliging via
de SBBA? Neem dan contact op met Michel Kok
michel@sbbalmere.nl of bel 036 5498476.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u bestuur@sbbalmere.nl toe aan uw adresboek.

